Застраховка за вреди на имущество
Информационен документ за застрахователен продукт
Дружество: ЗАД Алианц България, регистрирано в Република България
Продукт: Застраховка „Кражба чрез взлом“
Този Информационен документ има за цел да даде обобщена информация за застрахователния продукт и не отразява
индивидуалните условия по Вашия застрахователен договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за продукта може
да намерите в документацията по Вашия застрахователен договор.

Какъв е този вид застраховка?
Този застрахователен продукт е доброволна застраховка за вреди на имущество, осигуряваща покритие за собствениците,
наемателите и ползвателите на недвижими имоти и движими вещи.

Какво покрива застраховката?

Какво не покрива застраховката?

На обезщетение по застраховката подлежат
понесените от Застрахования вреди (вкл.
щети, загуби и/или разходи) на застрахованото
имущество, представляващи пряк резултат от:
• кражба чрез взлом съгласно чл.195 ал.1 т.3 от
Наказателния кодекс;
• действията на извършителите (вкл. увреждане
на прегради, врати и заключващи средства),
в размер до 10 % (десет процента) от общата
застрахователна сума, но не повече от 2.000 лв.
(две хиляди лева).
По изрична договореност и срещу заплащане
на допълнителна застрахователна премия , в
покритието може да се включи обезщетяването
на вреди на застрахованото имущество в
резултат на:
• кражба, извършена с използване на техническо
средство по смисъла на чл.195 ал.1 т.4 от
Наказателния кодекс, вкл. материалните щети
съгласно посоченото и в размер до 10 % (десет
процента) от общата застрахователна сума, но не
повече от 2.000 лв.;
• грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс,
вкл. материалните щети съгласно посоченото и
в в размер до 10 % (десет процента) от общата
застрахователна сума, но не повече от 2.000 лв.
Застрахователното покритие се отнася само
до имущества, намиращи се на посочения в
застрахователния договор адрес.

На обезщетение по застраховката не подлежат вреди,
настъпили в резултат на:
• умишлени действия на Застрахования, ползвателя на
застрахованото имущество или на ползващото лице и/
или техни свързани лица;
• всяко действие или бездействие, извършено с
груба небрежност от Застрахования, ползвателя на
застрахованото имущество или ползващото лице и/или
техни свързани лица;
• липси на имущество (вкл. установени при
инвентаризация) с неустановена причина;
• вреди, причинени от лица, които са допуснати до
застрахованото имущество или обитават помещения
със застраховано имущество със съгласие на
Застрахования, ползвателя на застрахованото
имущество и/или техни свързани лица;
• загуба на доход, търговски загуби, обезценка,
бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, лихви,
курсови разлики, промени на цени и държавни
вземания и други пропуснати ползи и косвени вреди от
всякакъв характер;
• война или военни действия (независимо дали има
обявена война или не), стачки, граждански вълнения,
бунтове, въстания, актове на тероризъм и саботаж,
и други действия с политическа, идеологическа,
религиозна и/или социална мотивация;
• отчуждаване, конфискация, национализация,
влизане в сила на нормативен акт и/или императивно
разпореждане на оправомощен орган.
На обезщетение по застраховката не подлежат
вреди на и загуби на пари в брой, ценни книжа и ценни
предмети (вкл. бижутерски и други изделия от злато,
сребро, платина и скъпоценни камъни, скъпи кожени
изделия, филателни и нумизматични колекции), освен
ако са били съхранявани в метална каса с тегло над 200
кг, която е била отворена чрез взлом.

Има ли ограничение на покритието?
На застраховане срещу риска кражба подлежи
имуществo, което е собственост или за което носи
отговорност посочено в полицата лице (Застрахован),
и което имущество е застраховано срещу пожар и
природни бедствия при Застрахователя.

Къде съм покрит от застраховката?
Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
Преди сключване на застрахователния договор Вие следва да ни представите всички необходими данни
и информация и съществени обстоятелства, които са от значение за оценката на риска при сключване на
застрахователния договор.
По време от действието на застрахователния договор Вие сте длъжни да:
• ни уведомявате за всички промени в обстоятелствата, които сте ни декларирал, и за всички новонастъпили
обстоятелства, които биха били съществени за оценката на риска от наша страна (прехвърляне на собствеността или
промяна на предназначението на застрахованото имущество);
• ни уведомявате за промяна във Вашия адрес за кореспонденция и данни за контакт;
• да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
• да ни уведомите при настъпване на застрахователно събитие по реда и в сроковете, посочени в застрахователния
договор;
При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:
• да вземете всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите при настъпване на
застрахователно събитие;
• дa не променяте състоянието на увреденото имущество, вкл. да не предприемате отстраняване на вредите, без
нашето писменото съгласие/разрешение;
• дa ни дoпycнeте дo увреденото имущество за извършване на oглeд;
• да ни оказвате пълно съдействие за установяване на събитието, размера на вредите и за установяване на
обстоятелствата, при които е настъпило.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се плаща по начина, уговорен в застрахователния договор – еднократно или разсрочено.
Застрахователната премия е платима в брой или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на застрахователно покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица и е в сила
до 24.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица, при условие, че е платена застрахователната премия
или първата вноска от нея. При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до падежа, посочен в
застрахователната полица, покритието по полицата се прекратява към 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа
или на друг, изрично посочен в полицата срок.

Как мога да прекратя договора?
Вие можете да прекратите застрахователния договор по всяко време, като ни уведомите за това писмено с предизвестие
от 15 дни.

